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VIDRARIAS 
E EQUIPAMENTOS 
DE LABORATÓRIO 

• CONTEÚDO 

• 1. Nome e função das vidrarias 

• 2. Nome e função dos equipamentos 

• 3. Vidrarias de precisão 

• 4. Forma de limpeza e secagem das vidrarias 

 



Pisseta ou Frasco Lavador 

• Frasco de plástico usado para lavagens de materiais ou 
recipientes através de jatos de água, álcool ou outros 
solventes. 

Béquer, Becker ou Copo de Becker 

• É de uso geral em laboratório, servindo para dissolver 
substâncias, efetuar reações químicas, aquecer líquidos, etc. 
Também pode ser aquecido utilizando o bico de Bunsen em 
conjunto com a manta aquecedora. 



Erlenmeyer ou Frasco de Erlenmeyer 
• Tem as mesmas finalidades que o béquer ao fazer titulações, aquecer 

líquidos e dissolver substâncias, dentre outras, mas tem a vantagem de 
permitir a agitação manual – o seu afunilamento em cima anula o risco de 
perda de material. 

Espátulas e Colheres 
• Utilizadas para transferência de sólidos, são 

encontradas em aço inox, porcelana, níquel, 
osso e pp. 



Pinça metálica ou tenaz 

Serve para manipular objetos aquecidos. 

Bastão de vidro 

• Serve para agitar ou transferir líquidos de um 
recipiente a outro. Ela é feita de vidro para não 
causar uma reação química na substância em 
questão. 



Balão volumétrico  
• Possui volume definido e é utilizado para 

o preparo de soluções com precisão em 
laboratório. É utilizado para preparo de 
soluções e para medir com precisão um 
volume único e fixo descrito no balão. 

Balão de fundo chato 
• Utilizado como recipiente para conter líquidos 

ou soluções, ou mesmo, fazer reações com 
desprendimento de gases. Pode ser aquecido 
sobre o tripé e a manta aquecedora. 

Balão de fundo 
redondo 

• Utilizado principalmente em sistemas 
de refluxo e evaporação a vácuo, 
acoplado a um rotaevaporador. 
Utilizado também em reações com 
desprendimentos gasosos. 



ALMOFARIZ COM PISTILO 
Usado na trituração e pulverização de sólidos em pequena escala. 



• Geralmente é feito de porcelana. Serve para calcinação 
(aquecimento a seco e muito intenso) de substâncias. Poder ser 
colocado em contato direto com a chama do bico de Bunsen. 
Suporta altas temperaturas (acima de 500°C), dependendo do 
material que foi construído, ferro, chumbo, platina ou porcelana. 

 

Cadinho Cápsula de Porcelana 

Peça de porcelana usada para evaporar líquidos das soluções 
e na secagem de substâncias. Podem ser utilizadas em 
estufas desde que se respeite o limite de no máx. 500°C. 

 



Funil de haste longa 
• É feito de vidro e é utilizado na transferência 

de substâncias entre recipientes e na 
filtragem de substâncias como o auxílio de 
um filtro de papel. 

Papel Filtro 

Serve para separar sólidos de líquidos. O 
filtro deve ser utilizado no funil comum. 

 



Pipeta Pasteur  
Usada para lavagem de vidrarias 
com solventes não aquosos ou 
então para transferências. 

 

Pipeta Volumétrica  
Usada para medir e transferir volume de 
líquidos, não podendo ser aquecida, pois 
possui grande precisão de medida. Mede 
um único volume, o que caracteriza sua 
precisão. 

 

Pipeta Graduada 
Utilizada para medir pequenos volumes. Mede 
volumes variáveis. Não pode ser aquecida e 
não apresenta precisão na medida. Mede 
volumes variáveis e não pode ser aquecida. 



Pipetador tipo Pera 
Acoplado a uma pipeta ajuda a “puxar” e a “expelir” 
pequenos volumes de líquidos. 

 

Bureta 
É um equipamento calibrado para medir o 
volume de líquidos precisamente. Ela é 
graduada em décimos de milímetro e é muito 
utilizada em titulações. 



Placa de petri 

• Peças de vidro ou plástico. Utilizadas para 
desenvolver meios de cultura 
bacteriológicos e para reações em escala 
reduzida e também para observar a 
germinação das plantas e de grãos  

Proveta Graduada 

• A proveta é um instrumento preciso e, portanto, 
altamente recomendado para medição de líquidos. 
Pode ser encontrada em volumes de 25 até 1000ml. 
Não pode ser aquecida. 



Tubo de ensaio 
Nele podem ser feitas reações em pequena 
escala e pode ser aquecido diretamente sob 
a chama do bico de Bunsen. 

Estante para tubo de ensaio 
É usada para suporte dos tubos de ensaio. 



Funil comum Funil de Büchner 
Acoplado ao kitassato e munido de papel de filtro 
é usado nas filtrações a vácuo. 

Funil de separação 
O funil de separação é utilizado para 
separar líquidos não miscíveis, ou 
seja, através da decantação. A torneira 
embutida nele permite que seja 
separado com facilidade. 



Conjunto para filtração 

Alonga 

Frasco de Kitassato 
Utilizado em conjunto com o funil de Büchner em 
filtrações a vácuo. Compõe a aparelhagem das 
filtrações a vácuo. Sua saída lateral se conecta a 
uma trompa de vácuo. É utilizado para uma 
filtragem mais veloz, e também para secagem de 
sólidos precipitados. 

Funil de Büchner 
Acoplado ao kitassato e munido de papel de filtro 
é usado nas filtrações a vácuo. 



Suporte universal 

É empregado na sustentação de peças e 
sistemas. Ele pode segurar, por exemplo, a 
bureta ou o funil de bromo. 



Anel ou argola 

Preso à haste do suporte universal, 
sustenta o funil na filtração. 

Utilizada para fixar buretas 
durante a utilização. 
 

Garra Dupla 

Garra de Condensador 
Espécie de braçadeira que prende 
o condensador ou outras peças, 
como balões, erlenmeyers e outros 
à haste do suporte universal. 

Garra de condensador 



Dessecador 
• Usado para guardar substâncias em atmosfera com baixo 

índice de umidade. Nele se guardam substâncias sólidas 
para secagem. Sua atmosfera interna deve conter baixo 
teor de umidade, para isso, em seu interior são colocados 
agentes secantes, como sílica gel. 

Termômetro 
• Mede a temperatura de substâncias ou do ambiente. 



Condensador 
Utilizado na destilação tem como finalidade condensar 
vapores gerados pelo aquecimento de líquidos. Os mais 
comuns são os de Liebig (retos), mas há também o de 
bolas e de serpentina. É comumente utilizado em 
conjunto com o balão de destilação. 

Tripé 
Apoio para efetuar aquecimentos de 
soluções em vidrarias diversas de 
laboratório.  

Bico de bunsen 

É fonte de aquecimento a gás 
utilizada no laboratório. Não deve ser 
utilizado substâncias inflamáveis. 



Manta de aquecimento 
• Equipamento usado juntamente com um balão de fundo 

redondo; é uma fonte de calor que pode ser regulada 
quanto à temperatura. 

Chapa de aquecimento 
com agitador magnético 

• Utilizado no preparo de soluções e em 
reações químicas quando se faz necessário 
uma agitação constante ou aquecimento. 



Balança analítica 

É usada para se obter massas com alta exatidão. 
Balanças semi-analíticas são também usadas para 
medidas nas quais a necessidade de resultados 
confiáveis não é crítica. 



Estufa 
Com controle de temperatura através de termostato é usada 
para a secagem de material; costuma alcançar até 300°C. 

Estufa a vácuo 
Utilizada para amostras que não suportam altas temperaturas. 

O vácuo diminui a temperatura de ebulição da água. 



Mufla 

• A mufla é um aparelho que produz altas 
temperaturas. É utilizada na calcinação de 
substâncias por aquecimento até 1800ºC. 



MEDIDOR DE pH OU PEAGÂMETRO 
mede o pH de uma solução. É constituído basicamente por um eletrodo e um 

circuito potenciômetro. 



CENTRÍFUGA 

aparelho utilizado para acelerar a sedimentação de 
partículas sólidas suspensas em líquidos. 



AGITADOR 
VORTEX 

Agitação de liquidos de pequeno volume em tubos 
de ensaio 



Autoclave 

• Esterilização de materiais por meio do calor úmido 

• *Laboratório de microbiologia 



BOMBA A VÁCUO 
Aplicado em sistemas de filtração 



Capela 

• Sua função é exaurir vapores, gases e fumos, mas serve também, como 
uma barreira física entre as reações químicas e o ambiente 
de laboratório 



ESTUFA 
INCUBADORA 

BOD 

Possui diversas funções uma 
vez que sua temperatura 

varia de –10°C a 50 °C 



MICROSCÓPIO 
ÓTICO 

Ampliar as estruturas que 
não conseguimos ver a olho 

nú 



Ultrafreezer 

• O equipamento tem o objetivo de reduzir rapidamente a temperatura 
de produtos perecíveis, ou não, mantendo as suas características 
originais e nutricionais intactas, reduzindo também a possibilidade de 
proliferação de bactérias e qualquer outro fator que possa 
comprometer a qualidade do alimento.Pode atingir até -86° 



Espectrofotômetro 

• Função de medir e comparar a quantidade de luz (energia 
radiante) absorvida por uma determinada solução. Ou seja, ele é 
usado para medir (identificar e determinar) a concentração de 
substâncias, que absorvem energia radiante, em um solvente. 
Este aparelho possui uma gama de aplicações e está presente 
em várias áreas, tais como em química, física, bioquímica e 
biologia molecular.  



Banho Maria 

• Aquecimento de amostras de forma lenta e e com 
precisão. 



BANHO 
ULTRASSÔNICO 

Realiza limpeza por 
cavitação, através de ondas 

ultrassônicas 



Forma de 
limpeza e 
secagem das 
vidrarias 

• Os sólidos devem ser descartados diretamente no lixo 

• Líquidos devem ser descartados em recipientes adequados ou 
na pia 

• Solventes tóxicos devem ser descartados em recipientes 
adequados 

• Lavar os utensílios/ vidrarias com esponja adequada ao 
formato dos materiais 

• Lavar as vidrarias inicialmente com água corrente, após com 
detergente neutro e novamente com água, ao fim enxaguar 
com água destilada 

 



Forma de 
limpeza e 
secagem das 
vidrarias 

• Para vidraria mais suja, deixar a mesma submersa em água 
com detergente por algum tempo 

• Para utensílios de material carbonizado, lavar com ácido 
clorídrico concentrado, enxaguar com água corrente, após 
realizar a lavagem 

• Recipientes sujos de gordura, lavar inicialmente com acetona 
comercial ou com solução de hidróxido de potássio a 4% 
(deixando em imersão por alguns minutos) após deve ser feita 
a lavagem 

• Depois da limpeza, secar em estufa em temperaturas 
próximas ao ponto de ebulição da água 

Qualquer vidraria pode ser 
colocada na estufa? 



NÃO • Materiais volumétricos como 
pipetas, buretas e balões devem 
ser secos a  temperaturas 
inferiores a 40°C 

• NUNCA colocar em estufa a 
altas temperaturas 


